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ämä on ensimmäinen pohjoismainen kuvaus osaamis-
vaatimuksista ammattiopettajille, jotka opettavat perus-
tasoista ja toiminnallista luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille, 
joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli. 
Näiltä ammattiopettajilta vaaditaan huomattavasti laa-
jempaa osaamista kuin ensimmäisen vaiheen luku- ja kir-

joitustaitoa opetettaessa. Opettajaan viittaavaa termiä onkin mukautettu 
vastaamaan tätä tilannetta.

Tämän kuvauksen on laatinut pohjoismainen aikuisten luku- ja kirjoitus-
taitoverkosto Alfarådet. Sen tavoitteena on tarjota kattava kuvaus tämän 
monimutkaisen tehtävän osaamisvaatimuksista.

Kuusi jäljempänä kuvattua osaamisaluetta edellyttävät pedagogiikan/
didaktiikan perusosaamista ja toisen kielen oppimisen perustietoja. On 
hahmotettava, että osaamisalueet ovat ratkaisevan tärkeitä ja tehtävä-
kohtaisia. Ne kuvataan niihin liittyvien tietämyksen, taitojen ja toimien 
avulla. 

Alfarådet, pohjoismainen aikuisten luku- ja kirjoitustaitoverkosto
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ksi pohjoismaisen aikuisten 
luku- ja kirjoitustaitover-
koston Alfarådetin kes-
keisimmistä tehtävistä on 
valvoa, että perustasoisen 

ja toiminnallisen luku- ja kirjoitustaidon 
opettaminen aikuisille, joiden äidinkieli 
on jokin muu kuin pohjoismainen kieli, 
on laadukasta. Vuosien saatossa Alfaråde-
tin toiminta tällä osa-alueella on paljasta-
nut, että opettajien osaamisvaatimusten ja 
sitä kautta myös opettamisen laatua tulisi 
kehittää kiireellisesti.

Verkosto julkaisi raportin Pohjoismaiden 
luku- ja kirjoitustaidon opettamisesta 
vuonna 2007 (päivitetty vuosina 2009 
ja 2012, http://nvl.org/Content/Kartleg-
ning-av-alfabetisering-i-Norden). Tämä 
raportti ja täydentävät tutkimukset ovat 
osoittaneet, että useimmissa Pohjois-
maissa on hyvin vähän muodollisia 
opettajien osaamisvaatimuksia, vain har-
voja kuvauksia ja opetussuunnitelmia ja 
vain vähän ohjausta sellaisten opettajien 
koulutukseen, jotka opettavat perusta-
soista luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille. On 
myös selvää, että useissa Pohjoismaissa ei 
yleisesti ole erityisiä pätevyysvaatimuksia 
opettajille, jotka opettavat aikuisille toisen 
kielen perustaitoja. Alfarådet-verkosto on 
sen vuoksi laatinut kuvauksen perustason 
luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille opetta-
vien opettajien osaamisvaatimuksista. Ta-
voitteena on tukea opetusta ja luoda siten 
suotuisammat olosuhteet opiskelijoiden 

jatko-opintoja, työllistymismahdollisuuk-
sia ja aktiivisena kansalaisena toimimista 
varten.

Alfarådetin Sandefjordissa vuonna 2012 
järjestämässä opettajakonferenssissa poh-
joismaiset opettajat ja asiantuntijat kes-
kustelivat opettajien osaamiskuvauksen 
ensimmäisestä ehdotuksesta. Alfarådet 
viimeisteli osaamiskuvauksen konferens-
siin osallistujien ja useiden eri aikuis-
pedagogiikan, luku- ja kirjoitustaidon 
opetuksen sekä toisen kielen oppimisen 
asiantuntijoiden näkemysten perusteella.

Hankkeen keskeisinä voimina ovat toimi-
neet filosofian tohtori Qarin Franker, joka 
toimii Göteborgin yliopiston lehtorina 
ja joka keskittyi väitöskirjassaan vähän 
koulutettujen maahanmuuttajien ruotsin 
opetukseen, ja Lilly Christensen, joka 
toimii Frederiksbergin aikuiskoulutus-
keskuksessa tanska toisena kielenä- ja 
lukutaito-opettajana. Molemmilla on 
paljon kokemusta tarkasteltavasta kohde-
ryhmästä.

Osaamiskuvaus toimii koulutuksen ja 
kurssien kehittämisen ja toteuttamisen 
perustana Pohjoismaissa, toivottavas-
ti vuorovaikutuksessa pohjoismaisten 
toimijoiden kanssa. Alfarådet-verkosto 
pyrkii aktiivisesti siihen, että kuvausta 
sovelletaan uudessa koulutustarjonnassa, 
joka hyödyttää opettajia, koulutusta ja 
opetusta. 
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saamiskuvaus perustuu nä-
kemykseen, jonka mukaan 
lukeminen ja kirjoittami-
nen eivät ole pelkästään 
erillisiä opeteltavia taito-

ja, vaan pikemminkin keskeisiä toimivan 
viestinnän osasia. Kaikki lukeminen ja kir-
joittaminen tapahtuvat jatkuvasti osana 
sosiaalista kanssakäymistä. Jokapäiväinen 
lukeminen ja kirjoittaminen ottavat usein 
digitaalisen muodon. Niihin sisältyy moni-
muotoisten tekstien lukemisen ja kirjoitta-
misen lisäksi muodollisempi puhuttu kieli 
ja arkipäiväinen perusmatematiikka.

Tässä asiakirjassa kuvattujen ammatti-
laisten opetuksen kohderyhmä koostuu 
aikuisopiskelijoista, joilla on suoraa tai 
epäsuoraa kokemusta kirjoittamiseen liit-
tyvistä käytännöistä. Sen vuoksi on luon-
nollista, että opetus perustuu opiskelijan 
omiin resursseihin ja elämänkokemukseen. 
Samalla opetukseen on yhdistettävä myös 
arkielämä, jotta opiskelijat selviytyvät uu-
sista kielellisistä ja viestintähaasteista.

Opetuksen tulisikin antaa opiskelijoille 
luku- ja kirjoitustaito, joka vahvistaa hei-
dän omia voimavarojaan, ja sisältää akti-
viteetteja, jotka kohentavat opiskelijoiden 
käytännöllisiä tekstinkäyttötaitoja ja joissa 

painotetaan merkityksen tuottamista ja 
ymmärtämistä. Opiskelijoille tulisi myös 
antaa keinoja laatia ja ymmärtää tekstiä ja 
oppia arvioimaan erilaisia tekstejä.

Seuraavat kolme piirrettä ovat tunnus-
omaisia arkielämän huomioivalle ja opis-
kelijoiden voimavaroja vahvistavalle ope-
tustavalle:

1. Keskinäinen kunnioitus: opettajan 
ja opiskelijan välinen kunnioitus 
ilmenee esimerkiksi mahdollisuutena 
käyttää ja kehittää kaikkia opiskeli-
jan kielellisiä resursseja, myös hänen 
äidinkieltään, oppimisen tehostami-
seksi ja kieli-, luku- ja kirjoitustaidon 
parantamiseksi.

2. Mielekkyys ja käytettävyys: koulutuk-
sen sisällön ja rakenteen ja opiskelu-
materiaalien tulisi vaikuttaa ja sopia 
opiskelijan nykyiseen ja haluttuun 
elämäntilanteeseen.

3. Osallistuminen ja henkilökohtai-
nen vastuu: aikuisopiskelijan tulisi 
osallistua oppimisprosessiin ja ottaa 
siitä henkilökohtainen vastuu, mikä 
parantaa motivaatiota, sitoutumista 
ja itsetuntoa.
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OPETTAJIEN OSAAMISALUEET  
PERUSTASOISEN JA TOIMINNALLISEN  
LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON OPETTAMISESSA
aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu  
kuin pohjoismainen kieli

Luku- ja kirjoitustaito globaalista,  
paikallisesta ja yksilöllisestä näkökulmasta
Teoreettiset ja didaktiset näkökohdat  
ja lähestymistavat

Aikuisten muodollinen oppiminen luovassa  
ja kriittisessä oppimisympäristössä
Perustana opettajien harkittu toiminta ja  
opiskelijoiden oppimistavoitteet

Aikuisoppimisen materiaalit
Monimuotoinen, ajantasainen ja haastava materiaali

Suullisten viestintätaitojen opettaminen  
ilman kirjallista tukea
aikuisille toisen kielen opiskelijoille

Perustasoinen ja toiminnallinen  
luku- ja kirjoitustaito
aikuisille toisen kielen opiskelijoille

Perusmatematiikkataidot (laskutaito) 
aikuisille toisen kielen opiskelijoille6. 
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OPETTAJAN OSAAMINEN
Opettaja soveltaa päivittäisessä opetuksessa erilaisia luku- ja kirjoitustaitoa  

koskevia tieteellisiä teorioita, jotka perustuvat psykologian, kielitieteen, sosiologian 
ja kielipolitiikan tutkimustietoon, ja muodostaa tämän pohjalta opetuskäytäntöjä. 
Opettaja on myös tietoinen siitä, kuinka yksilön ja yhteiskunnan luku- ja kirjoitus- 

taitoon liittyvät arvot ja asenteet vaikuttavat opetuspoliittisiin asiakirjoihin,  
opetuksen suunnitteluun, sisältöön ja tavoitteisiin ja lisäksi osallistujien elämään  

ja tulevaisuuden näkymiin.

TIETÄMYS

Opettaja

1. tietää, että luku- ja kirjoitustaito on mo-
nimutkainen käsite, ja pystyy keskustele-
maan luku- ja kirjoitustaidosta historialli-
sesta, kielipoliittisesta, sosiokulttuurisesta 
ja kielitieteellisestä näkökulmasta  

2. tuntee puhutun ja kirjoitetun kielen 
samankaltaisuudet ja eroavaisuudet sekä 
yksikielisessä että monikielisessä ympäris-
tössä

3. on tietoinen erilaisista kirjoitusjärjestel-
mistä, niiden historiallisesta kehityksestä, 
periaatteista ja keskinäisistä nykysuhteista

4. tietää, kuinka yhteiskunnan muuttuvat 
viestintätavat vaikuttavat muodollisen 
luku- ja kirjoitustaidon opettamisen sisäl-
töön ja rakenteeseen

5. tietää, kuinka yhteiskunnan näkemykset 
luku- ja kirjoitustaidosta ja monikielisyy-
destä vaikuttavat luku- ja kirjoitustaidon 
opettamisen sisältöön ja rakenteeseen

6. on muodostanut näkemyksen siitä, kuinka 
opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset 
kielen kirjallisesta käytöstä ja muodolli-
sesta koulutuksesta sekä heidän nykyiset 
tavoitteensa ja tarpeensa vaikuttavat ope-
tuksen sisältöön ja rakenteeseen

7. on tietoinen oppimisen psykologisista 
ja fyysisistä esteistä, kuten trauman 
jälkeisestä stressihäiriöstä ja tavalli-
simmista näkö- ja kuulovammoista.

TAIDOT JA TOIMET  

Opettaja 

1. hyödyntää johdonmukaisesti luku- ja 
kirjoitustaitoa koskevaa tietämystään 
tehdessään pedagogiikkaa, didaktiik-
kaa ja menetelmiä koskevia päätöksiä

2. hyödyntää tietämystään siitä, miten 
yhteiskunta suhtautuu luku- ja kirjoi-
tustaitoon, suunnitellessaan opetus-
järjestelyjä ja opetuksen sisältöä ja 
muotoa

3. osoittaa tietämystä ja kiinnostusta 
opiskelijoiden taustasta, nykytilan-
teesta ja oppimispotentiaalista ja ottaa 
kyseiset asiat huomioon suunnittelus-
sa ja opetuksessa

4. ymmärtää, että osallistujien äidinkie-
len / ensimmäisen kielen osaaminen  
ja taidot vaikuttavat toisen kielen  
kirjalliseen oppimiseen, ja ottaa  
tämän huomioon.

LUKU- JA KIRJOITUSTAITO GLOBAALISTA,  
PAIKALLISESTA JA YKSILÖLLISESTÄ NÄKÖKULMASTA

Teoreettiset ja didaktiset näkökohdat ja lähestymistavat

•1.



TIETÄMYS

Opettaja

1. tuntee aikuisoppimisen

2. on hankkinut ajantasaista tietoa 
opiskelijoiden sosiaalisesta, kult-
tuurisesta ja kielellisestä taustasta

3. on hankkinut ajantasaista tietoa 
opiskelijoiden asemaan uudessa 
kotimaassa liittyvistä tekijöistä, 
jotka saattavat vaikuttaa heidän 
opintojensa sisältöön ja edistymi-
seen

4. on tietoinen siitä, millaisia tekstejä 
opiskelijat kohtaavat arkielämäs-
sään

5. tietää, miten opiskelijoiden edis-
tymistä luku- ja kirjoitustaidossa 
kartoitetaan ja analysoidaan

6. tietää, miten mukautettuja ope-
tustavoitteita laaditaan yhdessä 
opiskelijan kanssa.

 
TAIDOT JA TOIMET 

Opettaja

1. luo oppimisympäristön, joka perus-
tuu aikuispedagogiikan periaattei-

siin, ja käyttää aikuispedagogiikkaan 
sopivia opetusmenetelmiä

2.  tekee oppimisen helpottamiseksi 
yhteistyötä tulkin, äidinkielenopet-
tajan ja muiden henkilöiden kanssa, 
jotka puhuvat opiskelijan äidinkieltä

3. auttaa opiskelijoita hyödyntämään 
äidinkielentaitojaan kohdekielen 
oppimisen tukena

4. muuntaa opiskelijoiden tarpeet ja 
mieltymykset opetustavoitteiksi

5. varmistaa, että opiskelijat ymmärtä-
vät koulutuksen kokonaistavoitteet, 
välitavoitteet ja päivittäiset tavoitteet

6. käyttää opetusmenetelmiä, jotka 
edistävät opiskelijoiden aktiivista 
osallistumista ja antavat opiskelijoille 
mahdollisuuden hyödyntää omaa 
kokemustaan

7. laatii yhdessä opiskelijoiden kanssa 
yhteisen metakielen, jota he voivat 
käyttää keskustellakseen opetus- ja 
oppimisprosesseista

8. arvioi omaa opetustaan, opiskeli-
joiden edistymistä, menetelmiä ja 
materiaaleja.

AIKUISTEN MUODOLLINEN OPPIMINEN  
LUOVASSA JA KRIITTISESSÄ OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Perustana opettajien harkittu toiminta ja  
opiskelijoiden oppimistavoitteet

•2.

OPETTAJAN OSAAMINEN
Kun opettaja on vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa, hän osoittaa 
tietämystä ja kiinnostusta opiskelijoiden taustoista ja muuntaa näiden 

tavoitteet ja mieltymykset opetustavoitteiksi. Opettaja mukauttaa sisällön, 
didaktiikan ja menetelmät opiskelijoiden tasolle ja luo kannustavan ja  
luovan aikuisoppimisympäristön keräämällä jatkuvasti uutta tietoa ja  

arvioimalla omia opetuskäytäntöjään.

•

•



TIETÄMYS

Opettaja 

1. on tietoinen ajankohtaisista ope-
tusmateriaaleista, jotka sopivat 
aikuisopiskelijoiden kieli-, luku- ja 
kirjoitustaidon kehittämiseen

2. tietää, miten kuvat, symbolit, 
tekstit, äänet ja muut semioottiset 
merkit välittävät viestejä opiskeli-
joiden jokapäiväisessä ympäristössä 
ja miten opiskelijat vastaanottavat 
kyseiset viestit

3. tuntee kuvien ja visuaalisten teks-
tien komponentit ja funktion

4. on tietoinen aikuisille tarkoitetuista 
helppolukuisista teksteistä ja tuntee 
ne hyvin

5. tuntee tieto- ja viestintäteknologian 
ja nykyiset digitaaliset työkalut ja 
median sekä sen, miten opiskelijat 
käyttävät niitä ja miten niitä voi 
hyödyntää opetuksessa.

TAIDOT JA TOIMET   

Opettaja

1. valitsee opetusmateriaalit ja muut 
opetusresurssit kyseessä olevan 
ryhmän vaatimusten perusteella 

2. käyttää opetuksessa materiaaleja, 
joita osallistujat kohtaavat jokapäi-
väisessä elämässään

3. valitsee materiaalia, joka haastaa 
osallistujia ja rohkaisee kriittiseen 
ja kyseenalaistavaan asenteeseen 
eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä 
kohtaan

4. laatii ajantasaista opetusmateriaalia 
opiskelijoiden äidinkielenopettajien 
tuella ja yhteistyössä opiskelijoiden 
kanssa

5. käsittelee kuvien tulkintaa järjes-
telmällisesti ja tukee opiskelijoiden 
kuvanlukutaitoa

6. pystyy analysoimaan erityyppisiä 
tekstejä luettavuuden näkökulmasta

7. pystyy mukauttamaan tekstit opis-
kelijoiden nykytasolle käyttämällä 
lukemiseen liittyviä pedagogisia 
menetelmiä ja luettavuuden peri-
aatteita

8. pystyy analysoimaan monimuo-
toista materiaalia monikulttuurisen 
aikuisen näkökulmasta

9. hyödyntää opetuksessa tavallisim-
pia digitaalisia työkaluja, kuten äly-
puhelimia, tabletteja ja älytauluja.

AIKUISOPPIMISEN MATERIAALIT
Monimuotoinen, ajantasainen ja haastava materiaali

•3.

OPETTAJAN OSAAMINEN
Opettaja osaa analysoida kriittisesti, valita ja hyödyntää  
asiaankuuluvia opetus- ja oppimismateriaaleja, jotka on  

mukautettu opiskelijoiden toiveiden, tarpeiden sekä nykyisen 
 ja tulevan tilanteen mukaisiksi.

•

•
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TIETÄMYS

Opettaja 

1. tuntee puhutun kielen, sen rakenteen,  
kieliopin ja toiminnan edellytykset

2. tuntee fonologisen tietämyksen  
merkityksen

3. on hankkinut asiantuntemusta suullisen 
kielitaidon kehittämisen ja opettamisen 
menetelmistä: toisen kielen ääntämisestä, 
prosodiasta, pragmatiikasta, kieliopista  
ja sanastosta ilman kirjallista tukea

4. tuntee sopivat vaiheet ja menetelmät,  
joiden avulla sanoja opitaan ilman 
kirjallista tukea

5. on tutustunut suullisen kielitaidon  
analysointiin ja arviointiin

6. tuntee suullisen viestinnän eri tasojen 
hallinnan merkityksen yksilölle,  
ryhmälle ja koko kurssille

7. on hankkinut kontrastiivista tietämystä 
kulttuurisista keskustelumalleista ja kieli-
rakenteista sekä autenttisten keskustelu-
jen piirteistä

8. tuntee käytännön elämän ja digitaalisen 
suullisen viestinnän mallit

9. on tietoinen vallan kielellisistä 
ilmenemismuodoista suullisissa  
viestintätilanteissa.

TAIDOT JA TOIMET   

Opettaja

1. käyttää menetelmiä ja materiaalia, jotka on 
tarkoitettu suullisen viestinnän opettami-
seen ilman kirjallista tukea tai vähäisellä 
kirjallisella tuella

2. valitsee yhdessä opiskelijoiden kanssa sopi-
via graafisia materiaaleja ja muita monimuo-
toisia materiaaleja ymmärtämisen tueksi

3. käyttää menetelmiä, jotka kehittävät op-
pilaan ääntämistä, prosodiaa, fonologista 
tietoisuutta ja suullisia viestintätaitoja

4. käyttää opiskelijoiden ensimmäisten kielten 
äännejärjestelmiä koskevaa ammattitaitoaan 
ja opiskelijoiden äidinkielenopettajien vas-
taavaa ammattitaitoa laatiakseen yksilölli-
sesti räätälöityjä kohdekielen ääntämishar-
joituksia

5. käyttää opetuksen lähtökohtana autenttisia 
keskustelutilanteita, jotka kumpuavat opis-
kelijoiden arkielämän kokemuksista

6. kehittää järjestelmällisesti opiskelijoiden 
käytännön keskustelutaitoja ja selventää ja 
kertoo kulttuurisesti hyväksyttävistä keskus-
telustrategioista kontrastiivisesta näkökul-
masta

7. käyttää ja valitsee arviointilomakkeita, jotka 
keskittyvät sekä sisältöön että muotoon

8. käyttää opetuksessa digitaalista mediaa, 
kuten älypuhelimia, tabletteja, tietokoneita 
ja älytauluja.

SUULLISTEN VIESTINTÄTAITOJEN  
OPETTAMINEN ILMAN KIRJALLISTA TUKEA

aikuisille toisen kielen opiskelijoille

•4.

OPETTAJAN OSAAMINEN
Opettaja kehittää yhteistyössä opiskelijoiden kanssa heidän suullisia  

viestintätaitojaan ilman kirjallista tukea tai vain vähäisellä kirjallisella tuella 
perustuen nykyiseen (kieli)tutkimukseen ja aikuisopiskelijan kieliresursseihin, 

kulttuuriseen taustaan ja viestintätarpeisiin.



TIETÄMYS
Opettaja
1. tuntee ensimmäisen ja toisen kielen luku- ja 

kirjoitustaidon kehitystä käsittelevät teoriat
2. tuntee samanlaisuudet ja eroavaisuudet, 

joita lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on ensim-
mäisen ja toisen kielen kirjallisen kehityk-
sen suhteen

3. tuntee luku- ja kirjoitustaidon tutkimuksen 
keskeiset käsitteet

4. on tietoinen suhteesta, joka on suullisen 
kielen hallinnan ja luku- ja kirjoitustaidon 
opetuksessa käytettävän kielen, sisällön ja 
menetelmän valinnan välillä

5. on tietoinen erilaisista kirjoitetun kielen 
järjestelmistä ja kirjoitetun kielen nyky- 
käytännöistä

6. tietää, miten kirjoitettu kieli on vuorovaiku-
tuksessa äänen, kuvien ja muiden semioot-
tisien resurssien kanssa viestittäessä

7. ymmärtää, kuinka tärkeää kirjoitetun kielen 
tietoisuuden kehittäminen on luku- ja kir-
joitustaidon jatkuvan kehittymisen kannalta

8. tuntee sekä psykolingvistiset että sosio-
kulttuuriset lukemisstrategiat (alhaalta ylös 
/ ylhäältä alas, synteettinen/analyyttinen; 
äänioppi / koko kieli) ja tietää, millaisessa 
vuorovaikutuksessa ne ovat keskenään ja 
miten niitä voidaan tukea opetuksessa

9. tietää, miten juuri opittua kirjallista kielitai-
toa voi kehittää ja käyttää yhteiskunnan eri 
aloilla ja opiskelijoiden arkipäivän elämässä 
ja töissä

10. tuntee lukihäiriön yleisimmät oireet ja 
on tietoinen myös muista kirjoitustaidon 
oppimisen esteenä olevista psyykkisistä ja 
fyysisistä esteistä.

PERUSTASOINEN JA TOIMINNALLINEN  
LUKU- JA KIRJOITUSTAITO

aikuisille toisen kielen opiskelijoille•5.

OPETTAJAN OSAAMINEN
Opettajalla on teoreettista ja didaktista tietämystä, joka koskee ensimmäisen ja  

toisen kielen luku- ja kirjoitustaidon kehitystä, ja hän osaa muuntaa kyseisen tietämyk-
sen aikuisille sopivaksi, haastavaksi ja viestintään perustuvaksi luku- ja kirjoitus- 

ympäristöksi, jossa hyödynnetään opiskelijoiden arkielämään sopivia ja  
opiskelijoiden kannalta merkityksellisiä monimuotoisia tekstejä. 

TAIDOT JA TOIMET   
Opettaja
1. tarjoaa luovan kirjallisen kieliympäristön,  

metalingvistisiä keskusteluja ja tukea kaikilla  
opiskelijan puhumilla kielillä

2. selvittää, millaista on ollut opiskelijan aiemmassa 
elämässä / kotiympäristössä puhuttu ja kirjoitettu 
kieli, lukemissuunta sekä luku- ja kirjoitustavat ja 
millaisessa roolissa nämä ovat olleet

3. käyttää luku- ja kirjoitustaidon opetuksen perustana 
erilaisia monimuotoisia materiaaleja, jotka on muo-
kattu aikuisten viestintätarpeisiin sopiviksi ja jotka 
sopivat heidän arkielämäänsä ja työhönsä liittyviin 
tilanteisiin

4. kehittää järjestelmällisesti opiskelijoiden tietoisuutta 
kirjoitetusta kielestä auttaakseen heitä ymmärtämään 
kyseisen kielen kirjoitetun muodon

5. analysoi aikuisten toisen kielen opiskelijoiden  
kirjoitustaidon kehittymistä

6. käyttää luku- ja kirjoitustaidon kehittämisessä  
hyväksi koettuja menetelmiä, jotka on mukautettu 
jokaisen opiskelijan tarpeisiin, opiskelutyyliin ja  
taitotasoon sopiviksi

7. korostaa lukemisen ja kirjoittamisen asemaa hyödylli-
sinä viestintävälineinä, joita opiskelijat tarvitsevat tai 
saattavat tarvita nykyisessä elämäntilanteessaan

8. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi luku- ja kirjoitus-
opetusta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja heidän 
tarpeensa huomioiden

9. seuraa, tukee ja arvioi jokaisen opiskelijan  
kirjoitustaidon kehitystä motoristen, kognitiivisten  
ja viestinnällisten taitojen osalta

10. opastaa opiskelijaa kehittämään luku- ja kirjoitusstra-
tegioita, joita opiskelijan on pystyttävä käyttämään 
itsenäisesti kirjallista kielitaitoa vaativissa tilanteissa 
muualla kuin opetusympäristössä

11. pyytää apua asiantuntijaopettajilta ja lukemisen 
pedagogeilta ja tarvittaessa tekee yhteistyötä heidän 
kanssaan. 



TIETÄMYS

Opettaja 

1. tuntee arkipäivän matematiikan/ 
laskutaidon käsitteen ja pystyy  
keskustelemaan siitä

2. tuntee opiskelijoiden käytännön  
kokemukset matematiikkaa sisältävistä 
tilanteista ja sen, miten he selviytyvät 
niistä

3. on tietoinen dyskalkyliasta ja siitä,  
miten se voi vaikuttaa opiskelijan  
kykyyn oppia matematiikkaa

4. tuntee perusmatematiikkataitojen 
oppimisen aikuiskoulutuksen  
didaktisesta näkökulmasta

5. on tietoinen neljän aritmeettisen 
laskutoimituksen, prosenttilaskujen ja 
murtolukujen esiintymisestä käytän-
nön tilanteissa

6. tuntee aikuisille suunnatut menetel-
mät, joilla kehitetään määriä, lukuja, 
eri mittaustapoja, ajan esitystapoja, 
geometrisia muotoja, kaavioita, tau-
lukoita ja erilaisia tilastoja koskevaa 
osaamista

7. tuntee aikuisille suunnatut perus- 
matematiikan opetusmateriaalit

8. tuntee matematiikkaan liittyvät  
kielelliset seikat.

TAIDOT JA TOIMET

Opettaja

1. varmistaa oppimisympäristön ja 
opetustavan, jotka antavat opiske-
lijoille nykyisiin ja mahdollisesti 
kohdattaviin opiskelu-, arki- ja  
työelämän tilanteisiin sopivat  
perusmatematiikkataidot

2. tarjoaa oppimisympäristön, joka 
perustuu opiskelijoiden käytännön 
matemaattisiin taitoihin, edistää 
kyseisiä taitoja ja kannustaa opis-
kelijoita käyttämään matemaattista 
osaamista jokapäiväisessä elämässä

3. pystyy käyttämään menetelmiä,  
joilla kehitetään opiskelijoiden  
kykyä puhua matematiikasta

4. analysoi aikuisten toisen kielen  
opiskelijoiden matemaattisten  
taitojen kehittymistä

5. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi  
matematiikan opetusta

6. seuraa, tukee ja arvioi jokaisen  
yksittäisen opiskelijan edistymistä

7. tekee tarvittaessa yhteistyötä  
opiskelijan äidinkielenopettajan  
tai asiantuntijaopettajan kanssa.

•6.

OPETTAJAN OSAAMINEN
Opettaja hyödyntää opiskelijoiden matematiikkaa koskevia käytännön 
kokemuksia kehittääkseen viestintään perustuvia matematiikkataitoja, 
jotka räätälöidään opiskelijoiden arkielämän tarpeiden, yhteiskunnan 

vaatimusten ja jatko-opintojen mukaan.

•
• PERUSMATEMATIIKKATAIDOT (LASKUTAITO) 

aikuisille toisen kielen opiskelijoille


